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  Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie 

uzavretá podľa §269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

1) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
štatutárny zástupca:  Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor  
sídlo:    Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra    
IČO:    00397482      
IČ DPH:    2021252827  
č. účtu:     
   
(ďalej len „ SPU“) 
 

a 

2) Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 
štatutárny zástupca:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 
sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
IČO:   00151882 
IČ DPH:   SK2020798395 
číslo účtu:   7000064743/8180, Štátna pokladnica 
 
(ďalej len „CVTI SR“) 

 

 

 

PREAMBULA 

CVTI SR je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou 

Slovenskej republiky. V rámci svojej činnosti implementuje národný projekt „Národná infraštruktúra 

pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“, ktorého cieľom je okrem iného 

poskytovať podporu v procesoch transferu technológií, vrátane zabezpečenia ochrany duševného 

vlastníctva. 

SPU je verejnou vedeckovýskumnou inštitúciou zameranou na základný a aplikovaný výskum v oblasti 

poľnohospodárstva a príbuzné odvetvia. V súlade s § 11, ods.3, zák. č. 435/2001 Z. z. v znení 

neskorších predpisov uplatnila svoje právo na riešenie k predmetu duševného vlastníctva „Špeciálny 

vozík určený pre skúmanie a monitorovanie spotrebiteľského správania a rozhodovania počas 

nákupu v predajniach“, nahláseného dňa ..................., ktorého pôvodcami sú Ing. Jakub Berčík, Ing. 

Ján Bajús, prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD a prof. Ing. Elena Horská, Dr.  (ďalej len „predmet DV“). 
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CVTI SR a SPU prejavili spoločnú vôľu, aby CVTI SR vstúpilo do procesu zabezpečenia 

priemyselnoprávnej ochrany predmetu DV a za týmto účelom zmluvné strany uzatvárajú túto 

zmluvu. 

 

I. 

Účel  spolupráce 

1. Účelom spolupráce zmluvných strán je dosiahnutie priemyselnoprávnej ochrany predmetu 

DV  s cieľom jeho komerčného zhodnotenia. 

 

II. 

Majetkové práva k predmetu DV 

 

1. SPU prehlasuje, že všetky majetkové a pôvodcovské práva viažuce sa k predmetu DV sú ku 

dňu podpisu tejto zmluvy  riadne vysporiadané  a v plnom súlade s údajmi, na základe 

ktorých  si SPU uplatnila právo na riešenie.  

2. SPU prehlasuje, že k predmetu DV sa neviažu akékoľvek majetkové a pôvodcovské práva 

tretích osôb. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe podpory, ktorú je CVTI SR podľa článku III., ods. 1., 

2., 3., tejto zmluvy povinné SPU poskytnúť, mu SPU touto zmluvou bezodplatne prevádza 

časť svojho práva na riešenie k predmetu DV vo výške podielu 10 %. V prípade, ak sa 

k predmetu DV viaže i právo na riešenie tretích osôb , určí sa výška podielu CVTI SR ako 10% 

podiel z práva na riešenie, ktoré prináleží SPU. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška spolumajiteľských podielov k udelenému patentu alebo 

zapísanému úžitkovému vzoru bude zodpovedať výške podielov výkonu práva na riešenie 

k predmetu DV, a teda spolumajiteľský podiel SPU bude vo výške 90 % a spolumajiteľský 

podiel CVTI SR bude vo výške 10%. V prípade, ak sa k predmetu DV viažu i práva tretích osôb, 

budú spolumajiteľské podiely CVTI SR a SPU určené rovnakým pomerom pri zachovaní práv 

tretích osôb. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že CVTI SR sa ako budúci spoluprihlasovateľ a spolumajiteľ 

patentu a úžitkového vzoru zdrží akéhokoľvek využívania predmetu DV a splnomocňuje SPU , 

aby v jeho mene  disponovala s predmetom DV a uzatvárala zmluvy o využívaní predmetu DV 

(licenčné zmluvy), a to za odplatu. SPU toto splnomocnenie prijíma.  

6. Spolumajiteľstvo zmluvných strán k patentu a úžitkovému vzoru je možné kedykoľvek zrušiť 

písomnou dohodou oboch zmluvných strán. Zrušením spolumajiteľstva vzniká CVTI SR nárok 

na vyplatenie sumy reálne uhradených prostriedkov podľa čl. III, ods.3, zníženú o už 

vyplatenú sumu prostriedkov podľa čl. III ods. 9. prvá veta, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa SPU rozhodne previesť svoje právo na riešenie 

alebo svoj spolumajiteľský podiel k patentu alebo úžitkovému vzoru na tretiu osobu, je 
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povinná previesť spoločne i právo na riešenie alebo spolumajiteľský podiel prislúchajúci CVTI 

SR, a to za odplatu. Na tento úkon ho CVTI SR týmto splnomocňuje a SPU toto 

splnomocnenie prijíma. Zmluvné strany sa dohodli, že CVTI SR týmto prevodom vznikne 

nárok na vyplatenie podielu vo výške 10% z odmeny za spoločný prevod práv oboch 

zmluvných strán, ako i z akýchkoľvek iných príjmov, ktoré v súvislosti s takýmto prevodom 

vzniknú. 

 

III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že CVTI SR je povinné SPU na požiadanie a bezodplatne poskytnúť 

prístup k špecializovaným databázam a zabezpečiť rešeršné služby pre účely posúdenia 

novosti riešenia.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že CVTI SR je povinné v rámci aktivít projektu NITT SK na 

požiadanie poskytnúť odborné služby v oblasti ochrany a komercializácie duševného 

vlastníctva. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že CVTI SR je povinné z účelovo pridelených prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu určených na podporu transferu technológií zabezpečiť financovanie 

poplatkov súvisiacich s priemyselnoprávnou ochranou predmetu DV, a to do výšky najviac 

5000 ,- € (slovom päť tisíc eur). 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že SPU je oprávnená nárokovať si iba rozsah služieb, ktoré sú 

opodstatnené a CVTI SR je oprávnené ich poskytnúť  a financovať v rámci aktivít projektu 

NITT SK a z účelovo pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že SPU je povinná riadne a včas pred podpisom tejto zmluvy 

informovať CVTI SR o skutočnosti, že k predmetu DV sa viažu i majetkové alebo pôvodcovské 

práva tretích osôb a zmluvu o vysporiadaní týchto práv priložiť k tejto zmluve, inak SPU 

zodpovedá za škodu, ktorú opomenutím tejto povinnosti spôsobí. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak SPU odo dňa podpisu tejto zmluvy podá k predmetu DV 

akúkoľvek patentovú prihlášku, prihlášku úžitkového vzoru alebo medzinárodnú prihlášku 

PCT, je povinná uviesť CVTI SR ako spoluprihlasovateľa. V prípade tzv. odbočenia z prihlášky 

je SPU povinná riadne a včas o tomto zámere informovať CVTI SR. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že CVTI SR je povinné zdržať sa akéhokoľvek využívania predmetu 

DV, uzatvárania zmlúv o využívaní predmetu DV a prevodu svojich práv na tretie osoby 

s výnimkou ustanovenia článku III., odst. 11., tejto zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že SPU je povinná bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa 

podpisu akejkoľvek zmluvy o využívaní predmetu DV, prevode práva na riešenie, prevode 

spolumajiteľského podielu k patentu alebo úžitkovému vzoru doručiť CVTI SR na vedomie 

jeden rovnopis. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že SPU je povinná z každej uzavretej zmluvy o využívaní predmetu 

DV a po prijatí každej odplaty za jeho využívanie uhradiť CVTI SR podiel vo výške 10% 

z prijatej sumy, a to prevodom na účet, ktorý CVTI SR za týmto účelom zriadi, o čom je 

povinné SPU písomne informovať. Suma takto uhradených prostriedkov zo strany SPU nikdy 

nepresiahne sumu finančných prostriedkov uhradených zo strany CVTI SR podľa článku III., 

ods. 3. 
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8. Zmluvné strany sa dohodli, že CVTI SR je povinné prijaté finančné prostriedky podľa čl. III., 

ods. 9., prvá veta viesť na osobitnom účte a oprávnené použiť ich výhradne na účel 

financovania poplatkov súvisiacich s priemyselnoprávnou ochranou predmetov duševného 

vlastníctva pre iné subjekty financované z verejných zdrojov, vrátane odborných výkonov 

patentových zástupcov a licenčných poradcov, konzultačných, právnych a marketingových 

služieb. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že po uhradení finančných prostriedkov  podľa čl. III. , ods. 9., zo 

strany SPU v celkovej sume, ktorá sa rovná sume finančných prostriedkov uhradených zo 

strany CVTI SR podľa článku III., ods. 3., je CVTI SR povinné bez zbytočného odkladu 

písomnou zmluvou spätne previesť svoje právo na riešenie na SPU a v prípade ak bol 

k predmetu DV udelený patent, alebo vydané osvedčenie o zápise úžitkového vzoru je CVTI 

SR povinné bez zbytočného odkladu písomnou zmluvou o prevode správy majetku štátu 

previesť bezodplatne svoj spolumajiteľský podiel k patentu alebo úžitkovému vzoru na SPU. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že SPU je povinná uhradiť CVTI SR podiel na odmene podľa čl. II., 

ods. 7., najneskôr do ( 30 dní) odo dňa jej prijatia, pričom suma podielu na odmene spolu 

s finančnými prostriedkami vyplatenými podľa čl. III., ods. 9., nikdy nepresiahne sumu 

finančných prostriedkov uhradených zo strany CVTI SR podľa čl. III., ods.3. 

IV. 

Zachovanie  mlčanlivosti 

1. CVTI SR je povinné zabezpečiť utajovanie poskytnutých údajov a zachovanie mlčanlivosti pred 

tretími osobami, a to aj po zániku tejto zmluvy, až do doby, kým sa poskytnuté údaje 

a informácie nestanú všeobecne známymi. 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť iba písomne vo forme číslovaných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva zaniká zrušením spolumajiteľstva CVTI SR v súlade s čl. II., ods. 6., alebo s čl. III 

ods. 11., alebo  dohodou zmluvných strán. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po dve (2) vyhotovenia. 

 

V Nitre  dňa ........................ V Bratislave dňa ....................... 

Za SPU :      Za CVTI SR: 
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_____________________________ ____________________________ 

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

                        rektor   generálny riaditeľ   




